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    Livsverden
Af og til kan man få det indtryk, at tro handler
om at sige og gøre noget rigtigt – eller ligefrem
det rigtige. Som om der var love og regler,
der skulle overholdes. Måske skulle vi hellere
tænke på at sige og gøre noget godt? Det er
naturligvis vigtigt med gode love og systemer,
der beskytter livet. „Med lov skal land
bygges… Var der ikke lov i landet, da havde
den mest, som kunne tilegne sig mest“, siges
der i fortalen til Jyske Lov fra 1241.

Filosoffen Jürgen Habermass skelner mellem
to verdener, livsverden og systemverden.
Livsverden er den, der gør livet godt. Den er
frodighed, fantasi, gro-kraft. Det gode liv skal
beskyttes af systemverden. Vi må finde de
rigtige love og systemer, så livet beskyttes og
fremmes. Systemverden har bare en tendens
til at gøre sig bred på livets bekostning, så
den til sidst er der for sin egen skyld og
spærrer for det, der er liv i.  I Det Nye
Testamente hører vi, at Jesus gør op med den
tankegang. Mennesket og dets mulighed for at
lade livet udfolde sig er nemlig vigtigere end
love og regler. Liv er vigtigere end systemer.

Et af de bedste eksempler finder vi i en
fortælling om Jesus og hans disciple, der
plukker aks på en sabbat. Sabbatten var
jødernes helligdag, som lå fast om lørdagen.
På sabbatten måtte man ikke udføre nogen form
for arbejde. En temmelig streng regel, som
egentlig kunne minde om det, som bønderne i
gamle dage her i Danmark også var underlagt
i sogne, hvor pedantiske missionske præster
fik lov til at sætte dagsordenen. Regelryttere,
som i deres bedrevidenhed mente at vide,
hvordan andre mennesker skulle leve deres
liv – et udtryk for den misforståelse, at tro
handler om at sige og gøre det rigtige.

Men tilbage til fortællingen om sabbatten,
Jesus og disciplene. De bryder loven, for det
at plukke aks er høstarbejde, siger farisæerne.
Og man må altså ikke arbejde på en sabbat.
Men Jesus siger, at Gud ikke har skabt
menneskene for at have nogen, som kunne
overholde love og regler. Derimod er
sabbatten – hviledagen – til for menneskenes
skyld.



Kirkelige handlinger i Åstrup kirke siden sidst

Dåb: Freja Voss Madsen, Markus Møller Gissemann, Mille Beek Nielsen

Vielser: Pernille og René Andreasen, Hejdi og Johnny Kim Nielsen

Begravelser og bisættelser: Nicklas Kalisz Hansen, Jens Einer Jørgensen, Jens Jørgen
Brusen Rasmussen, Søren Lønne, Anna Poulsen

Salmesangsgudstjeneste

Søndag den 8. september kl. 10.30 i Åstrup Kirke

Denne søndag har Joan og Louise sammensat et udvalg af Grundtvigs salmer, som vi skal
synge sammen. Der vil efter gudstjenesten være kaffe og te i våbenhuset.

Babysalmesang

Mandag d. 9. september kl. 10.00 i Åstrup Kirke

Så er der igen opstart af et nyt hold babyer.
Babysalmesang er for forældre/bedsteforældre med babyer op til ca. 1-årsalderen.
Det er sang, bevægelse og rytmik med udgangspunkt i danske salmer.

Forløbet varetages af Kirkesanger Joan Ravn og det er gratis at deltage.

Du kan melde dig til på mobil 24 26 84 79 eller på e-mail jer.lindegaard@jubii.dk

Nyt fra menighedsrådet

Efter endt sommerferie er vi nu atter startet op, friske og veloplagte til at tage fat på atter en
runde, hvor vi vil arbejde på at fremme kirkens liv og vækst her i Åstrup sogn.



Konfirmander 2019-2020

Konfirmandindskrivning tirsdag d. 10. september kl. 19.00 i Åstrup Kirke

Bemærk, at forældre fra og med i år skal tilmelde konfirmander til forberedelse digitalt.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre signere med NemID.
Registreringen skal foretages senest den 30. september 2019
Der er link til tilmelding på forsiden af vores hjemmeside www.åstrupkirke.dk.

Undervisningen ligger torsdage fra 8.00 til 9.30. Første gang bliver den 3. oktober

Fællesgudstjeneste i Holsted Kirke
Søndag den 15. september kl. 14.30

Ved valgmenighedspræst Morten Kvist

Der er efterfølgende foredrag i Sognegården

Der arrangeres fælleskørsel fra Åstrup Kirke med afgang kl. 14.00
Tilmelding til fælleskørsel sker ved henvendelse til Birgit Madsen på tlf. 29 91 94 11 senest den
10. september.

Sangformiddag

Fredag den 20. september kl. 9.30 i Konfirmandstuen

Så vil der atter være mulighed for at mødes og synge med på både velkendte og nye salmer
og sange henover efterår og vinter.

Vel mødt!

Foredrag med Louise Kirkegaard

Mandag den 23. september kl. 19.00
Louise vil fortælle os om sin rejse til Australien og New Zealand.

Tag brød med, så sørger vi for kaffe og te.

Syng dansk
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Åstrup Kirke

Vi vil i år tage udgangspunkt i Jens Rosendals salmer og sange.

Kom og syng med!



Gudstjenester og andagter.

Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad indleveres i præstegår-
den, senest den 15. november 2019

Åstrup Menighedsråd

Kirkelig  vejviser:

Sognepræst: Jacob Bjorholm
Tlf. 75 19 80 32
JBH@km.dk
Træffes i præstegården efter aftale
(dog ikke mandag)

Graver: Annette Olsen
Åstrup kirkegård.
Tlf. 75 19 84 12
aastrupkirkegaardskontor@bbsyd.dk
Træffetid: hverdage mellem 8.00 - 14.00

Menighedsrådsformand:
Birgit Madsen
Fåborgvej 4, Åstrup,  6752 Glejbjerg
tlf. 29 91 94 11

Kirkeværge:
Carsten Jørgensen
Åbrinken 22, 6752 Glejbjerg
tlf. 20 21 63 36

       Kirkebladet
udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:

    Jacob Bjorholm
Trykning:  Minitryk.

September
Søndag d.  1.  kl.  9.00 Gudstjeneste
Torsdag d.  5.  kl. 15.00 Andagt på Åstruplund
Søndag d.  8.  kl. 10.30 Salmesangsgudstjeneste
Søndag d. 15. kl. 14.30 Gudstjeneste i Holsted
                                                                  Kirke
Søndag d. 29. kl. 10.30 Høstgudstjeneste

Oktober
Torsdag d.  3.    kl. 15.00 Andagt på Åstruplund
Søndag d.  6.    kl. 9.00 Gudstjeneste
Søndag d. 13.   kl. 10.30 Gudstjeneste
Søndag d. 27.   kl. 9.00 Gudstjeneste

November
Søndag d.  3.  kl. 10.30  Allehelgensgudstjeneste
Torsdag d.  7.  kl. 15.00  Andagt på Åstruplund
Søndag d. 10. kl. 10.30 Gudstjeneste
Søndag d. 24. kl. 9.00 Gudstjeneste

December
Søndag d.  1.   kl. 19.00 Kirkekoncert

Der kører kirkebil til gudstjenester kl. 10.30 ved
henvendelse til Glejbjerg Taxi:
75 19 53 00 Præsten står altid til rådighed for en personlig

samtale, sygebesøg eller lignende. Ønsker du
selv besøg, eller kender du nogen, som gerne
vil have et besøg, så giv mig venligst besked
om det.

 Jacob Bjorholm

Læs også om Åstrup kirke på

-Åstrup kirke eller på

hjemmesiden: www.åstrupkirke.dk


